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1 Informatie over handleiding 
 

1.1 Onderdelen van de handleiding 

Overeenkomstig DIN 82079 behoren de volgende, eveneens geldige documenten tot deze handleiding: 

– het Technisch informatieblad, dat samen met de door de fabrikant geleverde documentatie ter 
beschikking is gesteld;  

– de Verklaring van overeenstemming, die samen met de door de fabrikant geleverde documentatie ter 
beschikking is gesteld, en  

– eventueel de handleiding van een aan de klep gekoppelde component van een externe fabrikant, zoals 
bijv. van een elektrisch servomechanisme.  

Uit de typeaanduiding kan eenduidig een toewijzing worden afgeleid. 
 

1.2 Auteursrechtelijke bescherming 

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. 

Ongeautoriseerde terbeschikkingstelling van de handleiding aan derden, verveelvoudiging in elke soort of vorm, 
ook in de vorm van een uittreksel, alsmede toepassing en/of mededeling van de inhoud zijn niet toegestaan 
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Overtredingen verplichten tot schadevergoeding. Verdere rechten voorbehouden. 

 

1.3 Inhoud van de handleiding 

De handleiding verschaft belangrijke aanwijzingen om veilig en efficiënt met de klep om te gaan.                     
Om werkzaamheden aan de klep veilig uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat alle vermelde 
veiligheidsvoorschriften en gebruiksinstructies worden opgevolgd. Het personeel moet om deze reden deze 
handleiding zorgvuldig hebben doorgelezen en begrijpen voordat met werkzaamheden wordt begonnen.  

De handleiding is bedoeld voor personen die op basis van hun vaktechnische kwalificatie in staat zijn de 
handleiding te begrijpen en de beschreven werkzaamheden uit te voeren. 

In aanvulling hierop moeten de plaatselijke ongevallenpreventievoorschriften die op de gebruikslocatie van de 
klep geldig zijn, en algemene veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. 

Afbeeldingen in deze handleiding zijn bedoeld voor basaal inzicht en kunnen afwijken van de werkelijke 
uitvoering van de klep. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

1.4 Aanvullende informatie 

Mocht u naast deze handleiding nog aanvullende informatie nodig hebben of vragen hebben, dan staan we u 
uiteraard graag ter beschikking. Zie voor onze contactgegevens het achterblad van deze handleiding. 

 

1.5 Tekens, afkortingen, begrippen 

De in dit document gebruikte tekens, afkortingen en vaktechnische begrippen hebben de volgende betekenis: 

→ Zie 

–  Opsomming  

► Instructie, vóór de aanwijzing geplaatst. 

1.  Stappen, als deze in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd. 

DGRL RICHTLIJN 2014/68/EU VAN HET EUROPEES PARLAMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het in de handel 
brengen van     
drukvaten van eenvoudige vorm op de markt (Richtlijn Drukapparatuur). 

PBM persoonlijk beschermingsmiddel 

 

Gebruikte afkortingen op het typeplaatje →  Hoofdstuk 3.3 Typeplaatje 
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1.6 Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften 

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in de handleiding worden gemarkeerd door pictogrammen en 
geaccentueerd door een grijs blok. Zij worden voorafgegaan door signaalwoorden, die de omvang van de 
schade tot uitdrukking brengen.  

De waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften zijn als volgt gestructureerd: 
    

 SIGNAALWOORD! 
Gevarenbron. 

Gevolgen als het gevaar wordt veronachtzaamd. 

– Gedragsinstructie om het gevaar te mijden. 
 

 

Betekenis signaalwoorden 
 

  

 GEVAAR! 

... duidt op een direct gevaar dat dodelijk of ernstig letsel veroorzaakt als dit gevaar niet 
wordt gemeden. 

 

 

 WAARSCHUWING! 

... duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die dodelijk of ernstig letsel kan veroorzaken als 
deze situatie niet wordt gemeden. 

 

 
 

 PAS OP! 

... duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die licht letsel kan veroorzaken als deze situatie 
niet wordt gemeden. 

       

 

 LET OP! 
... duidt op mogelijke materiële en milieuschade en hoe deze kunnen worden voorkomen. 
 

 

 

Speciale veiligheidsvoorschriften 

In combinatie met veiligheidsvoorschriften worden de volgende pictogrammen gebruikt om bijzondere gevaren 
aan te geven: 

 
    

 … duidt op gevaar in verband met elektrische stroom. 

Als de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, bestaat gevaar voor ernstig of 
dodelijk letsel. 

  

 
  

 … duidt op beknellingsgevaar. 

Als de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, bestaat gevaar voor ernstig 
letsel, met name aan beweegbare lichaamsdelen. 

       

 
  

 … duidt op gevaar in verband met hete oppervlakken. 

Als de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, bestaat gevaar voor 
brandwonden en ernstig huidletsel door hitte. 

  

 

  duidt op gevaar in verband met gevaarlijke stoffen met een hoog brand- en explosierisico in 
werkruimtes of magazijnen. 

Als de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, bestaat gevaar voor ernstig of 
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dodelijk letsel door ontvlamming van brandbare stoffen of ontsteking van explosieve stoffen, 
gassen, dampen of nevels. 

 

►  Neem alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften beslist in acht! 

►  Werk altijd voorzichtig, om ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen! 

 

Speciale symbolen in gebruiksinstructies 

 

 Duidt op afbeeldingen van mogelijke of aanbevolen handelingen. 

 

 Duidt op afbeeldingen van door de fabrikant verboden handelingen. 

 

 

Tips en aanbevelingen 
 

    

 OPMERKING! 

… duidt op tips, aanbevelingen en informatie voor efficiënt en storingsvrij gebruik. 

 

 
 

1.7 Beperking aansprakelijkheid 

Alle informatie en aanwijzingen in deze handleiding zijn opgesteld volgens de huidige stand van de techniek, 
rekening houdend met de geldende normen en voorschriften en met onze jarenlange kennis en ervaring. 

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van: 

– veronachtzaming van de handleiding; 

– oneigenlijk gebruik; 

– inzet van onvoldoende geschoold en niet-geïnstrueerd personeel; 

– ongeautoriseerde modificaties; 

– technische wijzigingen; 

– gebruik van niet-toegestane reserveonderdelen. 

De geleverde installatie kan afwijken van de teksten en afbeeldingen in deze handleiding, als aanvullende opties 
zijn besteld, bij speciale uitvoeringen of ten gevolge van actuele technische wijzigingen. 

De in het leveringscontract overeengekomen verplichtingen, de algemene handelsvoorwaarden en de 
leveringsvoorwaarden van de fabrikant en de ten tijde van het sluiten van het contract geldende wettelijke 
voorschriften zijn van toepassing. 

  

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het kader van de verbetering van 
de gebruikseigenschappen en verdere ontwikkelingen. 

 

Wettelijke garantie 

De garantietermijn gaat in op het moment van overdracht zonder gebreken. Indien er tijden zijn 
overeengekomen die afwijken van de wettelijke garantie, vindt u deze terug in de orderbevestiging. 

 

Garantiebepalingen 

De garantiebepalingen komen overeen met de wettelijke garantiebepalingen in overeenstemming met de 
algemene handelsvoorwaarden van de fabrikant. Afwijkende garantiebepalingen worden indien nodig in 
individuele contracten overeengekomen. 

 

Slijtstukken 

Onderdelen die ook bij gebruik volgens voorschrift onderhevig zijn aan slijtage, zoals afdichtingselementen, zijn 
uitgesloten van de wettelijke en aanvullende garantie. 
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2 Veiligheid 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van belangrijke veiligheidsaspecten voor de bescherming van het personeel 
tegen mogelijke gevaren en voor een veilig en storingsvrij gebruik. 

Als de vermelde gebruiksinstructies, waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, 
kan dit ernstig gevaar opleveren. 

 

 

2.1 Normaal gebruik 

De klep is alleen bestemd voor inbouw en toepassing in procesinstallaties. Hij wordt gebruikt om het debiet 

van een medium in een pijpleidingsysteem te regelen.  

 
 

 GEVAAR! 
Gevaar door oneigenlijk gebruik! 

Elk gebruik van de klep anders dan normaal gebruik kan levensgevaarlijke situaties 
opleveren. 

– Gebruik de klep in principe alleen voor normale gebruikstoepassingen zoals 
omschreven in deze handleiding, in het bijzonder met inachtneming van de in het 
technische informatieblad aangegeven toepassingsgrenzen. 

      → Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad        
      → Hoofdstuk 3.4 Typeplaatje 

– Het is niet toegestaan de klep voor andere of andersoortige toepassingen te gebruiken 
die strijdig zijn met het normaal gebruik. 

– Het is niet toegestaan de constructie of afzonderlijke onderdelen van de klep te 
modificeren, aan te passen of te wijzigen. 

 

 

 
  

2.2 Te voorzien onjuist gebruik 

De klep mag alleen binnen de bekende bedrijfsparameters worden gebruikt. 

→ Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad 

 
 

 GEVAAR! 
Gevaar door onjuist gebruik! 

Onjuist gebruik van de klep kan levensgevaarlijke situaties voor personen opleveren en grote 
materiële schade veroorzaken. 

– Het is niet toegestaan de klep onjuist te gebruiken. 

– Klim nooit op de klep zolang deze in bedrijf is. 

– Bij een klep met elektromotorische, pneumatische of hydraulische aandrijving mogen 
de bijbehorende veiligheidsvoorzieningen - inclusief die op een overkoepelend niveau - 
niet buiten bedrijf worden gesteld of doorverbonden. 

   

 

 
 

2.3 Verbod op ongeautoriseerde modificaties 
 

 WAARSCHUWING! 
Gevaar door ongeautoriseerde modificaties! 

Ongeautoriseerde modificaties kunnen levensgevaarlijke situaties voor personen opleveren 
en ernstige schade veroorzaken. 

– Het is niet toegestaan de constructie of afzonderlijke onderdelen 
      van de klep te modificeren, aan te passen of te wijzigen. 
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2.4 Verantwoordelijkheden 
 

2.4.1 Verantwoordelijkheid van de exploitant 

Exploitant 

De exploitant is elke natuurlijke of rechtspersoon die de klep gebruikt of laat gebruiken door derden en tijdens 
het gebruik verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker, het personeel of derden. 

 

Plichten van de exploitant 

De klep wordt in een commerciële omgeving toegepast. De exploitant van de klep moet daarmee aan de 
Arbeidsomstandighedenwet voldoen. 

Behalve de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding moeten ook de veiligheids-, 
ongevallenpreventie- en milieubeschermingsvoorschriften die voor het toepassingsgebied van de klep gelden, 
in acht worden genomen. 

 

De exploitant moet met name 

– zich op de hoogte stellen van de van toepassing zijnde voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op 
het werk. 

– aan de hand van een risicobeoordeling de mogelijke bijkomende gevaren bepalen die voortvloeien uit de 
speciale gebruiksomstandigheden op de gebruikslocatie van de klep. 

– in gebruiksinstructies de noodzakelijke gedragsregels voor het gebruik van de klep op de gebruikslocatie 
opnemen. 

– gedurende de gehele levensduur van de klep regelmatig controleren of de door hem gegeven 
gebruiksinstructies aan de huidige voorschriften voldoen. 

– de gebruiksinstructies zo nodig aan nieuwe voorschriften, normen en bedrijfsomstandigheden aanpassen. 

– de verantwoordelijkheden voor inbouw, bediening, onderhoud en reiniging van de klep duidelijk en 
ondubbelzinnig regelen. 

– ervoor zorgen dat alle medewerkers die aan de klep werkzaam zijn, de handleiding hebben gelezen en 
begrijpen. Bovendien moet hij het personeel met regelmatige tussenpozen trainen in het omgaan met de 
klep en hen over mogelijke gevaren informeren. 

– het personeel dat belast is met werkzaamheden aan de klep, van de voorgeschreven en aanbevolen 
beschermingsmiddelen voorzien en erop toezien dat het personeel de beschermingsmiddelen altijd 
gebruikt. → Hoofdstuk 2.6 

– zorg dragen voor de nodige vrije ruimte en voldoende verlichting om veilig te kunnen werken en voor 
constante orde en netheid op de gebruikslocatie van de klep en zijn omgeving. 

 

Verder is de exploitant ervoor verantwoordelijk dat 

– de klep alleen volgens voorschrift wordt gebruikt.   → Hoofdstuk 2.1 

– de klep altijd in technisch goede staat verkeert. 

– de klep overeenkomstig de opgegeven onderhoudsinstructies wordt onderhouden.   → Hoofdstuk 7 

– alle veiligheidsvoorzieningen van de klep regelmatig op volledigheid en werking worden gecontroleerd. 

 

 
   

2.4.2 Verantwoordelijkheid van het personeel 
 

De klep wordt in een commerciële omgeving toegepast. Het personeel moet daarmee aan de 
Arbeidsomstandighedenwet voldoen. 

Behalve de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding moeten ook de veiligheids-, 
ongevallenpreventie- en milieubeschermingsvoorschriften die voor het toepassingsgebied van de klep gelden, 
in acht worden genomen. 
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Het is met name belangrijk dat het personeel 

– vóór aanvang van de werkzaamheden de handleiding heeft gelezen en begrijpt. 

– de gebruiksinstructies van de exploitant in acht neemt. 

– naar behoren de gegeven verantwoordelijkheden neemt voor bediening, onderhoud en reiniging van de 
klep 

– zich op de hoogte stelt van de van toepassing zijnde voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het 
werk, en dan met name wat betreft de voorgeschreven en aanbevolen beschermingsmiddelen. 

 

Verder is iedereen die aan de klep werkzaam is, er vanuit zijn functie voor verantwoordelijk dat 

– de klep altijd in technisch goede staat verkeert. 

– de klep overeenkomstig de opgegeven onderhoudsinstructies wordt onderhouden. 

– alle veiligheidsvoorzieningen regelmatig op volledigheid en werking worden gecontroleerd. 

 

 
  

2.5 Personeelseisen 
  

2.5.1 Kwalificaties 

Gekwalificeerd personeel 

Gekwalificeerd personeel zijn personen die door de exploitant uitgebreid en aantoonbaar zijn geïnstrueerd over 
de hun toegewezen taken en mogelijke gevaren en die over de nodige technische kwalificaties beschikken. 

 

Geschoold personeel  

Geschoold personeel zijn personen die speciale ervaring, kennis en vaardigheden hebben opgedaan en 
aangetoond in het veilig uitvoeren van werkzaamheden op speciale vakgebieden (bijv. elektra, hydraulica, 
perslucht, lassen, zekeren van ladingen). 

 
      

 WAARSCHUWING! 
Risico van letsel en materiële schade bij onvoldoend kwalificatie! 

Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig lichamelijk letsel en grote 
materiële schade veroorzaken. 

– De klep mag alleen door gekwalificeerd personeel worden vervoerd, geïnstalleerd, 

bediend en onderhouden.   

– Speciale werkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel worden 
uitgevoerd. 

– Personen met verminderd reactievermogen door bijv. drugs, alcohol of medicijnen 

mogen geen werkzaamheden uitvoeren. 

   
► Neem bij het inzetten van personeel altijd de ter plaatse geldende leeftijds- en beroepsspecifieke  
     voorschriften in acht. 

  
     

2.5.2 Instructie 

De exploitant moet vóór aanvang van de werkzaamheden iedere operator instrueren over de hem toegewezen 
werkzaamheden en de mogelijke gevaren tijdens het werk. Een operator is iedere persoon die enige activiteit 
aan de klep uitvoert. 

Ledere operator moet vóór aanvang van de werkzaamheden deze handleiding zorgvuldig hebben doorgelezen 
en begrijpen. 

► Herhaal de instructies met regelmatige tussenpozen. 

► Houd een verslag bij van elke personeelsinstructie.  

► Bewaar de handleiding op een voor operators makkelijk toegankelijke plaats. 
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2.5.3 Onbevoegden 
 

 WAARSCHUWING! 
Risico van letsel voor onbevoegden! 

Onbevoegden zijn niet bekend met de gevaren in de werkzone van de klep en kunnen 
zichzelf en anderen ernstig letsel toebrengen. 

– Onbevoegden mogen niet binnen de werkzone van de klep komen. 

– Spreek in geval van twijfel de betreffende personen aan en verzoek hen de 
werkzone van de klep te verlaten. 

– Onderbreek werkzaamheden zolang er zich onbevoegden in de werkzone van de 
klep bevinden. 

 

 

Een onbevoegde is iedere persoon die 

– deze handleiding niet of niet volledig heeft gelezen of deze onvoldoende begrijpt; 

– niet voldoet aan de kwalificatie-eisen die voor werkzaamheden aan de klep gelden; 

– geen instructie en/of geen opdracht heeft ontvangen van de exploitant of zijn gevolmachtigde voor hun 
werkzaamheden aan de klep. 

 

 
  

2.6 Persoonlijk beschermingsmiddel 

Bij alle werkzaamheden dragen 
    

 

Beschermende werkkleding 

nauwsluitende werkkleding met een lage scheurweerstand, strakke mouwen en zonder 
uitstekende delen, voornamelijk ter bescherming tegen grijpen door bewegende delen van de 
klep. 

Draag geen ringen, kettingen of andere sieraden. 
    

 

Veiligheidsschoenen 

ter bescherming van de voeten tegen letsel door vallende onderdelen en tegen uitglijden en 
vallen op een gladde ondergrond. 

        

 

Bij speciale werkzaamheden dragen 

Bij sommige werkzaamheden (bijv. lassen) is het verplicht speciale beschermende werkkleding en extra 
beschermingsmiddelen te dragen. In de hoofdstukken van de handleiding wordt hier speciaal naar verwezen.  

    

 

Industriële veiligheidshelm 

ter bescherming tegen hoofdletsel door vallende of rondvliegende onderdelen of materialen. 

  

 Gehoorbescherming 

ter bescherming tegen gehoorschade. 

 Beschermende handschoenen / beschermende thermohandschoenen 

ter bescherming van de handen tegen schuurwonden, schaafwonden, krassen, schrammen, 
perforatie of soortgelijk huidletsel en tegen brandwonden bij aanraking met hete oppervlakken. 

 Gezichtsbescherming 

ter bescherming van de ogen en het gezicht tegen procesgassen, vlammen, vonken of 
hittestraling en tegen hete deeltjes of uitlaatgassen. 
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2.7 Restrisico's 

De klep is aan een risicobeoordeling onderworpen. De daarbij vastgestelde risico's en gevaren zijn, voor zover 
mogelijk, geëlimineerd of verminderd. Desalniettemin levert de klep restrisico's op, die in het volgende hoofdstuk 
zijn beschreven. 

►  Neem de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften die hier en in de actiehoofdstukken van deze 
handleiding zijn opgenomen, beslist in acht om mogelijke schade aan de gezondheid en gevaarlijke situaties 
te voorkomen. 

 
   

2.7.1 Risico's door gevaren van mechanische aard 

Beknellingsgevaar door bewegende delen 
  

 

 

WAARSCHUWING! 
Beknellingsgevaar! 

Wanneer de klep in bedrijf is, kunnen lichaamsdelen door bewegende delen bekneld      
raken! 

– Zet zo nodig een gevarenzone af, die niemand mag binnengaan zolang de              

      klep in bedrijf is. 

– Wees bij het uitvoeren van inbouw- en onderhoudswerkzaamheden en het      
opheffen van storingen altijd voorzichtig en wees u bewust van punten waar             
beknellingsgevaar bestaat. 

– Zet de klepschijf enigszins open voordat de klep wordt vervoerd of uitgebouwd.       
  

 

Risico van letsel bij onderhoudswerkzaamheden 
  

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING! 
Risico van letsel door ongeoorloofde inbedrijfstelling/herinschakeling! 

Bij werkzaamheden aan componenten, modules of afzonderlijke onderdelen                                                  
kunnen personen die zich op de gevaarlijke punten bevinden, letsel oplopen als de                       
klep ongeoorloofd in bedrijf wordt gesteld/de stroomvoorziening                                      
ongeoorloofd weer wordt ingeschakeld. 

– Stel de klep buiten bedrijf voordat met werkzaamheden wordt                        
begonnen. 

– Beveilig de klep tegen ongeoorloofde inbedrijfstelling 
(bijv. met een waarschuwingsbord op de besturing). 

 

Perslucht 
    

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING!  

Risico van letsel door perslucht! 

Bij beschadiging, storingen of verkeerde bediening kan lucht onder hoge druk uit                      
leidingen of afzonderlijke onderdelen ontsnappen en ernstig letsel veroorzaken,                                 
bijv. aan de ogen. 

– Laat werkzaamheden aan onderdelen die onder persluchtdruk staan,                                
alleen door geschoold personeel uitvoeren. 

– Sluit vóór aanvang van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden de 
persluchtinstallatie af, schakel deze uit en beveilig deze tegen                                   
herinschakeling. Ontlucht de onderdelen die onder persluchtdruk staan.                                                       
Ontlucht de luchtketel volledig. 

– Stel de druk nooit in boven de maximaal toegestane waarden.         
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Drukslangen 
  

 

 

 

 

 

PAS OP! 
Risico van letsel door defecte of verouderde drukslangen! 

Defecte drukslangen of drukslangen die door veroudering poreus zijn geworden,                
kunnen scheuren en ongevallen veroorzaken doordat media die onder druk staan,        
plotseling vrijkomen. 

– Controleer alle drukslangen en aansluitingen regelmatig visueel op                                     
technische staat, vastzitten, lekkage, scheuren en uitwendige beschadigingen. 

– Stel bij vaststelling van gebreken de klep onmiddellijk buiten bedrijf en laat     
geschoold personeel reparaties uitvoeren. 

– Gebruik drukslangen die al in gebruik zijn geweest, niet opnieuw. 

– Let er bij vervanging van drukslangen op dat de nieuwe drukslang voldoende 
bemeten is en berekend is op de belastingen die in het drukcircuit optreden.         

 

Drukleidingen en -onderdelen 
    

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING! 

Risico van letsel door leidingen en onderdelen die onder druk staan! 

Bij werkzaamheden aan leidingen en onderdelen die onder druk staan en bij                  
beschadiging van drukleidingen of onderdelen kunnen media onder hoge druk                   
vrijkomen en letsel veroorzaken. 

– Werkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel worden uitgevoerd. 

– Maak vóór aanvang van de werkzaamheden eerst het druksysteem drukloos, 
ontlucht de ketel en controleer of het druksysteem drukloos is. 

– Stel de druk altijd in binnen de toegestane waarden. 

– Sluit bij lekkage of beschadiging van de drukleidingen of onderdelen de klep 
onmiddellijk of schakel deze uit en beveilig de klep tegen herinschakeling.         

  

 

Hijsen en vervoer 
            

 

 

 

 

GEVAAR! 
Levensgevaar bij hijsen en vervoer! 

Een vallende last of delen daarvan kan/kunnen personen dodelijk letsel toebrengen. 

– Gebruik alleen hijs- en transportwerktuigen, stroppen, hijsmiddelen en 
borgvoorzieningen die technisch in goede staat verkeren en voldoende 
draagvermogen hebben. 

– Controleer telkens vóór het hijsen en vervoer of de hijslast goed vastzit en of                    
de hijsmiddelen en transportbeveiligingen betrouwbaar functioneren. 

– Werk bij hijsen en vervoer altijd alleen onder leiding en op instructie van een 
toezichthouder. 

– Laat hijsen en vervoer altijd alleen door geschoold personeel uitvoeren. 

– Ga nooit onder de hijslast staan. 

– Zet zo nodig een gevarenzone af, die niemand tijdens de werkzaamheden mag  

      binnengaan.         
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Werkzaamheden aan hooggeplaatste onderdelen 
    

 

 

 

 

GEVAAR! 
Risico van vallen! 
Risico van letsel door vallende voorwerpen! 

Bij werkzaamheden aan hooggeplaatste onderdelen kunnen ongezekerde                           
personen vallen of personen door vallende voorwerpen letsel oplopen. 

– Gebruik bij werkzaamheden aan onderdelen op grote hoogte altijd een                 
stabiele ladder of een hoogwerker met reling. 

– Zeker personen, gereedschap, hulpmiddelen, reserveonderdelen en alle               
losse voorwerpen op hoogte tegen vallen. 

– Zet zo nodig een gevarenzone af, die niemand tijdens de werkzaamheden              
      mag binnengaan. 

– Klim nooit op de klep zolang deze in bedrijf is.         
       

 

Scherpe randen en puntige hoeken 
  

 

 

PAS OP! 

Risico van letsel bij randen en hoeken! 

Scherpe randen en puntige hoeken kunnen schaafwonden, schrammen en                        
snijwonden veroorzaken. 

– Wees altijd voorzichtig bij werkzaamheden in de buurt van scherpe randen en 

puntige hoeken. 

 

Vuil, rondslingerende voorwerpen 
    

 PAS OP!  

Risico van struikelen door vuil en rommel! 

Door vuil en rondslingerende voorwerpen kunt u uitglijden en struikelen en daardoor ernstig 
letsel oplopen. 

– Houd de werkzone altijd netjes en schoon. 

– Ruim gereedschap en voorwerpen op als u deze niet meer nodig hebt. 
       

 

2.7.2 Risico's door gevaren van elektrische aard 

Elektrische stroom 

Bij toepassing van een klep met een elektrisch servomechanisme 
→ Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad   

    

 

 

WAARSCHUWING! 
Levensgevaar door elektrische stroom! 

Aanraking met delen onder spanning kan dodelijk letsel veroorzaken. Beschadiging van de 
isolatie of afzonderlijke onderdelen kan levensgevaarlijk zijn. 

– Koppel telkens vóór werkzaamheden aan elektra de elektrische installatie los van 
lichtnet. Controleer of er geen spanning op de installatie staat! 

– Schakel vóór onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden de 
stroomvoorziening uit en beveilig deze tegen herinschakeling. 

– Schakel bij beschadiging van de isolatie de stroomvoorziening onmiddellijk                       
uit en laat reparaties uitvoeren. 

– Het is niet toegestaan zekeringen door te verbinden of buiten bedrijf te stellen. 

– Let bij vervanging van defecte zekeringen altijd op de juiste stroomsterkte. 

– Zorg ervoor dat delen die onder spanning staan, niet nat of vochtig worden. 

– Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen in principe alleen door 
geschoold personeel worden uitgevoerd. 
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2.7.3 Risico's door gevaren van thermische aard 
 

Hete hulpstoffen 

Bij doorvoer van hete media of bij kleppen met verwarmingsmantel 
→ Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad   

   

 

 

 

WAARSCHUWING! 

Risico van brandwonden door hete hulpstoffen! 

Hete hulpstoffen of media kunnen bij aanraking met de huid brandwonden                    
veroorzaken. 

– Draag bij alle werkzaamheden passende beschermende werkkleding. 

– Meet vóór het omgaan met hulpstoffen de temperatuur. Laat de hulpstof en                      
het reservoir zo nodig afkoelen tot minder dan +50 °C. 

– Let op de doorstroomtemperatuur van hete media (bijv. stoom).                                       
Laat onderdelen zo nodig afkoelen tot minder dan +50 °C. 

– Zet zo nodig een gevarenzone af, die niemand tijdens de werkzaamheden mag  

      binnengaan. 
     

 

Hete oppervlakken 

Bij doorvoer van hete media of kleppen met verwarmingsmantel: 
→ Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad   

  

 

 

 

 

PAS OP! 

Risico van brandwonden door hete oppervlakken! 

Aanraking met hete onderdelen kan brandwonden veroorzaken. 

– Draag bij alle werkzaamheden in de buurt van hete onderdelen passende 
beschermende werkkleding, met name thermische veiligheidshandschoenen. 

– Laat vóór alle werkzaamheden de hete onderdelen afkoelen tot minder                       
dan +50 °C. 

– Zet zo nodig een gevarenzone af, die niemand tijdens de werkzaamheden mag  

      binnengaan.  
    

 

2.7.4 Risico van geluidsoverlast 

Geluidsoverlast 
    

 

 

PAS OP! 

Gehoorschade door geluidsoverlast! 

Bij sommige werkzaamheden kan mogelijk geluidsoverlast optreden die tijdelijke 
gehoorschade veroorzaakt. 

– Let altijd op waarschuwingsborden. 
   

 

2.7.5 Risico's door materialen en stoffen 

Gevaarlijke stoffen 
   

 

 

WAARSCHUWING! 
Risico van letsel bij het omgaan met gevaarlijke stoffen! 

Gevaarlijke stoffen kunnen een vergiftiging of huidirritatie veroorzaken. 

– Neem het veiligheidsinformatieblad en de aanwijzingen van de fabrikant of  
exploitant in acht. 

– Voorkom morsen. 

– Eet, drink en rook niet onder het werk. 

– Voorkom aanraking met de ogen en de huid.  
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2.7.6 Risico's door veronachtzaming van ergonomische basisprincipes 

Ongezonde lichaamshouding, overbelasting 
    

 PAS OP! 
Schade aan de gezondheid door ongezonde lichaamshouding! 

Verkeerd tillen van zware onderdelen en een onnatuurlijke lichaamshouding tijdens het werk 
kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. 

– Zware onderdelen moeten altijd door meerdere personen worden getild. 

– Voer werkzaamheden aan laaggeplaatste onderdelen altijd in hurkstand uit, niet 
voorovergebogen. 

– Gebruik kniebescherming als u geknield en een zitkussen als u zittend werkt. 

– Sta bij werkzaamheden aan hooggeplaatste onderdelen rechtop. 

– Gebruik bij alle werkzaamheden gereedschap dat in technisch goede staat verkeert 
en geschikt is om het werk veilig uit te voeren. 

  

 

    

2.7.7 Risico's door open vuur 

Hete of brandbare media 

 

 

 

 

WAARSCHUWING! 

Risico van letsel door open vuur! 

Bij doorvoer van hete of brandbare media kan open vuur ontstaan. 

– Controleer de klep regelmatig op lekkage. Laat eventuele lekkages repareren.        

→ Hoofdstuk 8 

– Houd de klep altijd schoon. Ruim na beëindiging van de werkzaamheden          
resten, afval, vuil, lege reservoirs, doeken, enz. op. 

– Bewaar geen lege of gevulde verpakkingen en losse materialen in                        
tussenruimtes of bij onderdelen en componenten. 

– Smeer lagers overeenkomstig de onderhoudsspecificaties in korte,                                 
op de belasting afgestemde intervallen. Dit voorkomt heetlopen. 

– Controleer regelmatig of de elektrische installaties in goede staat verkeren.           
Laat installaties en apparatuur die niet in goede staat verkeren, onmiddellijk                
door een elektromonteur repareren of vervangen. 

– Bij toepassing in een ATEX-zone: Voer een ontstekingsbronanalyse uit! 

– Zet zo nodig een gevarenzone af, die niemand tijdens de werkzaamheden mag 

binnengaan. 

 

Lassen  
   

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING! 

Brandgevaar en risico van letsel door laswerk! 

Wegspattende lasparels kunnen letsel veroorzaken of materialen doen ontbranden. 

– Zet zo nodig een gevarenzone af, die niemand tijdens de werkzaamheden       

zonder speciale PBM mag binnengaan. 

– Draag bij las- of soldeerwerk speciaal geschikte PBM! → Hoofdstuk 2.6 

– Richt voor las- of soldeerwerk een lasplaats in die aan de plaatselijke 
veiligheidsvoorschriften voldoet. 

– Sluit de klep of schakel hem uit en beveilig hem tegen herinschakeling. 

– Verwijder brandbare materialen en voorwerpen uit de omgeving van de           
lasplaats. 

– Dicht open vet- en olieleidingen en leidingaansluitingen af. 

– Verwijder zorgvuldig olie- en vetresten van alle smeerpunten. 

– Bescherm mogelijke brandhaarden tegen wegspattende lasparels 

– Houd op de lasplaats een brandblusser paraat. 
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2.8 Gedrag bij gevaar en ongevallen 

 

Preventieve maatregelen  

► Wees altijd voorbereid op ongevallen en brand. 

► Houd EBHO-voorzieningen (verbanddoos, dekens, enz.) en brandblussers paraat. 

► Maak personeel vertrouwd met de voorzieningen voor ongevalsmelding, EHBO en redding. 

► Houd toegangswegen vrij voor reddingsvoertuigen. 

 

 

Juist handelen in noodgevallen 

1. Druk onmiddellijk op de noodstopknop. 

2. Tref EHBO-maatregelen. 

3. Breng hulpbehoevende personen uit de gevarenzone. 

4. Breng de ter plaatse verantwoordelijke persoon op de hoogte. 

5. Roep bij ernstig letsel een arts en/of de brandweer op. 

6. Houd toegangswegen vrij voor hulpdiensten. 
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        Ontwerp 

3 Ontwerp en werking 
 

3.1 Vlinderklep (type A) 

 

Afbeelding 3-1: voorbeeldafbeelding vlinderklep 

 

 

 

1     Klephuis    12   Aandrijfas 

2     Afdichtstrip    13   Contra-as 

3     Dekselpakking   14   Spie 

4     Afsluitdeksel    15   Tussenlantaarn 

5     Bout    16   Stopbuspakking 

6     Lagerbus    17   Stopbusbril 

7     Klepschijf    18   Tapeind 

8     Kleppakking    19   Moer 

9     Klemring    20   Schotelveer 

10   Bout    21  Bout 

11   Tapeind    22   O-ring 

        23   O-ring 
    

Tabel 3.1-1: stuklijst vlinderklep 
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Beschrijving werking 

Vlinderkleppen zijn afsluiters in pijpleidingen die de vloeistofstroom onderbreken of doorlaten.  

Doordat de klepschijf met pakking wrijvingsarm in een conische zitting in het huis draait, zorgt deze constructie voor een 

deugdelijke en permanente afdichting. De klepschijf wordt bediend door een drijfwerk met handwiel, een elektrisch 

servomechanisme, een pneumatische (type A-Pn) of een hydraulische (type A-Hy) aandrijving. Bij montage van een 

elektrische aandrijving kan ook voor een variabele toerentalregeling worden gekozen (type AR). Bij montage van een 

pneumatische aandrijving is het wellicht aan te bevelen uit veiligheidsoverwegingen de vlinderklep met een hulpveer uit 

te rusten om de klepschijf te openen en te sluiten (type AS).  

 

3.2 Smoorklep (type D) 

 

 

Afbeelding 3-2: voorbeeldafbeelding smoorklep 

 

 

1     Klephuis    9   Aandrijfas 
2     Dekselpakking   10   Contra-as  
3     Afsluitdeksel    11   Groefring  
4     Bout    12   Drukring 
5     Lagerbus    13   O-ring 
6     Klepschijf    14   Groefringzetel 
7     Bout    15   O-ring 
8     Cilindrische pen  
       

                                                      Tabel 3.2-1: stuklijst smoorklep 
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Beschrijving werking 

Smoorkleppen zijn regelsystemen in pijpleidingen die het debiet van media beïnvloeden.  

Ze zijn niet bedoeld voor deugdelijke en permanente afdichting. De klepschijf wordt bediend zoals beschreven voor   

type A. → Hoofdstuk 3.1 

 

3.3 Optie 

 → Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad 

 

3.3.1 Met speciale instructies voor de operator    

– Verwarmingsmantel / verwarmde as  → Hoofdstuk 5.4.4 

– Aanslag (slagbegrenzing)     → Hoofdstuk 5.4 

– Vetkamer     → Hoofdstuk 7.1  

– Stopbuspakking     → Hoofdstuk 7.2  

– Oppervlaktebescherming rubberen bekleding → Hoofdstuk 4.5 & 5.4 

 

3.3.2 Zonder speciale instructies voor de operator  

Vlinder- en smoorkleppen zijn ook met andere opties leverbaar. Wat betreft bedrijfsveiligheid, inbouw en bediening 
tijdens de levenscyclus van de klep zijn hiervoor geen speciale instructies nodig. Daarom worden ze in deze 
handleiding niet apart vermeld en behandeld.     Dit betreft o.a.: 

 

– druklager → Hoofdstuk 5.3.2 

– buitenlager 

– aanstroombescherming (ter bescherming van de kleppakking tegen slijtage door een erosief medium) 

– oppervlaktebescherming speciale lak 

 

3.4 Typeplaatje 

Op elke klep is een typeplaatje aangebracht, dat overeenkomstig DGRL de volgende specificaties vermeldt: 

 

 

 
 

            Afbeelding 3-3: typeplaatje 
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Tekst Omschrijving 

Type Typeaanduiding van fabrikant 

DN Nominale breedte 

PN Nominale druktrap (uitvoering aansluiting) 

PS Ontwerpdruk / min./max. toegestane druk 

TS Ontwerptemperatuur / toegestane min./max.temperatuur 

PT Testdruk bij sterkteproef, hydrostatisch 

PO Bedrijfsdruk 

Fluidgr. Fluidgroep conform DGRL 

Year Bouwjaar 

Date PT Datum druktest (sterkte huis) 

ID-No. Serienummer / identificatienummer klep 

CE Identificatienummer meldinstantie (naargelang DGRL-categorie) 

Tabel 3.4-1: toelichting op typeplaatje 

 
    

4 Vervoer en opslag 
  

4.1 Veiligheidsvoorschriften bij vervoer 

Personeel 

► Zet voor vervoer alleen geschoold personeel in. 

► Vervoer met ondersteuning door kraan of vorkheftruck waarbij toezicht verplicht is, mag alleen worden 
verzorgd door geschoold en gekwalificeerd personeel in opdracht van de exploitant. 

Persoonlijk beschermingsmiddel 

→ Hoofdstuk 2.6 
  

 GEVAAR! 
Levensgevaar door vallende last! 

Een vallende last of delen daarvan kan/kunnen personen dodelijk letsel toebrengen. 

– Ga nooit onder de hijslast staan. 

– Blijf buiten het zwenkbereik van een kraan in werking. 

– Draag bij gebruik van een kraan altijd een veiligheidshelm. 

 

 WAARSCHUWING! 
Risico van letsel door uitzwenkend transportgoed 

Transportgoed met een excentrisch zwaartepunt kan bij het hijsen aanzienlijk uitzwenken en 
personen in de nabije omgeving ernstig letsel toebrengen. 

– Ga op ruime afstand van het zwenkbereik van kranen staan voordat een transportgoed 
wordt gehesen. 

– Neem de vervoersinstructies en symbolen op het transportgoed in acht. 

– Draag bij gebruik van een kraan altijd een veiligheidshelm. 

 

  GEVAAR! 
Levensgevaar door beknelling! 

Bij het plaatsen of neerzetten van het transportgoed kan beknellingsgevaar ontstaan. 

– Let erop dat er zich geen personen of lichaamsdelen van personen binnen de 
betreffende zone bevinden voordat het transportgoed wordt neergezet. 

– Draag bij gebruik van een kraan altijd een veiligheidshelm. 

– Zet een gevarenzone af. 
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 LET OP! 
Materiële schade door onjuist hijsen en vervoer! 

Transportgoed en voorwerpen in de nabije omgeving kunnen ernstige schade oplopen als 
de hijslast verkeerd wordt aangeslagen, onvoldoende transportbeveiligingen worden 
gebruikt en de onderdelen gebrekkig worden gepositioneerd. 

– Neem bij hijsen en vervoer in principe altijd nauwgezet de instructies in deze 
handleiding in acht! 

– Neem de instructies en de symbolen op de verpakking in acht. 

– Verwijder transportbeveiligingen altijd pas op het moment van montage. 

 

4.2 Vervoersinspectie 
 

Controleer geleverde transportgoederen bij ontvangst onmiddellijk op volledigheid en schade. 

Bij zichtbare vervoersschade aan de buitenzijde: 

► Accepteer de levering niet of alleen onder voorbehoud. 

► Noteer de omvang van de schade in de vervoersdocumenten en op de leveringsbon van de vervoerder. 

► Start een klachtenprocedure. 

 
 

 OPMERKING! 

Dien voor elk gebrek onmiddellijk bij ontvangst van de levering een klacht in! Schadeclaims 
wegens vervoersschade zijn alleen rechtsgeldig als een klacht onmiddellijk wordt ingediend. 

 
     

4.3 Vervoerssymbolen  

Aan de buitenzijde van het transportgoed bevinden zich symbolen die op de inhoud zijn afgestemd.               
Deze moeten bij vervoer en opslag beslist in acht worden genomen. 

 

 OPMERKING! 

Voor het geval op een later tijdstip vervoer opnieuw aan de orde is: Bewaar de 
oorspronkelijke verpakking en hergebruik deze of gebruik voor vervoer geschikte 
verpakkingen en materialen die met de oorspronkelijke verpakking overeenkomen. Breng de 
vereiste symbolen en tekens beslist weer duidelijk aan op de transportgoederen. 

 

Betekenis vervoerssymbolen 
         

 Boven 

►   De pijlpunten markeren de bovenzijde van het transportgoed. Deze moeten naar boven  
       wijzen, omdat anders de inhoud beschadigd kan raken. 

  

 Breekbaar 

► Behandel transportgoed voorzichtig, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan schokken 

of stoten. 
  

 Tegen vocht beschermen 

► Bescherm het transportgoed tegen vocht en houd het droog. 
                    

 

 

4.4 Klep aanslaan en vervoeren 

► Ga bij hijsen en neerzetten van transportgoed altijd voorzichtig te werk. 

► Houd bij elke vorm van vervoer rekening met het zwaartepunt van het transportgoed.  
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4.4.1 Palletvervoer met een pompwagen of vorkheftruck 

Transportgoed op pallets of sleden kan onder de volgende voorwaarden met een pompwagen of vorkheftruck 
worden vervoerd: 

– De pompwagen of vorkheftruck moet op het gewicht van het transportgoed berekend zijn. 

– Het transportgoed moet zodanig op de pallet zijn vastgezet dat het niet kan glijden of kantelen. 

– Houd er bij palletvervoer rekening mee dat het transportgoed buiten de pallet kan uitsteken. 

 

4.4.2 Palletvervoer met een kraan 

Transportgoed op pallets of sleden kan onder de volgende voorwaarden met een kraan worden vervoerd: 

– De kraan en de hijsmiddelen moeten op het gewicht van het transportgoed berekend zijn. 

– Het transportgoed moet zodanig op de pallet zijn vastgezet dat het niet kan glijden of kantelen. 

– Hijsmiddelen zoals kabels, banden of hijsbalken moeten zodanig aan de pallet zijn aangeslagen dat deze 
horizontaal hangt; corrigeer dit zo nodig. 

– Het hijsmiddel mag het transportgoed niet beschadigen. Houd hijsmiddelen zo nodig op afstand van het 
transportgoed met behulp van beschermstrips of wiggen. 

– Houd er bij palletvervoer rekening mee dat het transportgoed buiten de pallet kan uitsteken. 

 

4.4.3 Vervoer van de klep met een kraanwagen 

Kleppen met geschikte aanslagpunten kunnen onder de volgende voorwaarden direct met een kraanwagen  
worden vervoerd: 

– De kraan en de hijsmiddelen moeten op het gewicht van het transportgoed berekend zijn. 

– De klep is voorzien van geschikte aanslagpunten: hijsogen, flensboringen, boringen in de  
       halslager- of spanribben, halslagers met flenzen. 

– Het hijsmiddel mag het transportgoed niet beschadigen. Houd hijsmiddelen zo nodig op afstand van het 
transportgoed met behulp van geschikte beschermers. 

 
► Sla kabels, banden of hijsbalken aan overeenkomstig onderstaande afbeeldingen. 

 

           

                    Afbeelding 4-1: bij de hijsogen aanslaan 

        

Afbeelding 4-2: bij de flensboringen aanslaan 
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             LET OP! 
Materiële schade door onjuist hijsen en vervoer! 

– Hijs de klep nooit aan de aandrijving! 

 

 

 

Afbeelding 4-3: bij de aandrijving aanslaan 

 

 

 

 LET OP! 
Materiële schade door onjuist hijsen en vervoer! 

– Leid het hijsmiddel in geen geval door het huis. 

 

 

Afbeelding 4-4: door het klephuis aanslaan 
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4.5 Opslag 

 WAARSCHUWING! 
Beknellingsgevaar door kantelende klep! 

– Let erop dat de klep zodanig wordt opgeslagen dat hij niet kan kantelen. Let daarbij op 
het zwaartepunt! 

– Volg aanvullende of afwijkende opslaginstructies als deze op het transportgoed vermeld 
staan! 

 

  LET OP! 
 Ongeschikte opslagplaats / vocht! 

 Weersinvloeden kunnen materiële schade veroorzaken. 

– Sla de kleppen in een afgesloten ruimte op! 

– Bescherm de klep tegen vuil! 

– Bescherm met name de elektrische componenten tegen vocht! 
   

 

       LET OP! 
 Materiële schade door te lang en/of verkeerd opslaan! 

 Als een klep te lang en/of verkeerd wordt opgeslagen, kunnen afdichtingen op basis van 

elastomeren hun oorspronkelijke eigenschappen verliezen en de werking van de klep negatief 

beïnvloeden. 

 Hetzelfde is van toepassing op kleppen met rubberen bekleding. 

–  Neem DIN 7716 (Voorschriften voor opslag van elastomeren) in acht! 

 

4.6 Omgaan met de verpakking 

Het transportgoed is, uitgaande van de te verwachten vervoersomstandigheden, veilig en milieuvriendelijk 
verpakt. De verpakking beschermt de onderdelen tegen schade en corrosie tot aan het moment van montage. 

► Verwijder de verpakking en transportbeveiligingen pas net voor het moment van montage. 

► Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de geldende plaatselijke voorschriften. 
 
  

 

 LET OP! 
Milieuschade door onjuist afvoeren! 

Verpakkingsmaterialen zijn waardevolle grondstoffen en kunnen meer dan eens worden gebruikt 
of worden gerecycled en hergebruikt. 

– Voer het verpakkingsmateriaal altijd milieuvriendelijk af. 

– Neem de plaatselijke voorschriften in acht. Schakel zo nodig een professioneel bedrijf in 
voor het afvoeren. 
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5  Inbouwen en in bedrijf stellen, uitbouwen 
 

 

5.1 Veiligheidsvoorschriften voor inbouw en inbedrijfstelling 
  

 WAARSCHUWING! 
Gevaar door onjuiste inbouw en inbedrijfstelling! 

Fouten tijdens het inbouwen kunnen levensgevaarlijke situaties opleveren. 

– Let erop dat de in te bouwen klep geschikt is voor de bedrijfsparameters van het 
betreffende toepassingsgebied. 

– Laat alle werkzaamheden in het kader van inbouw en ingebruikneming uitsluitend 
uitvoeren door geschoold personeel met de nodige ervaring. 

– De exploitant mag, met inachtneming van alle specificaties van deze handleiding, de 
installatie pas voor normaal gebruik in bedrijf stellen nadat de installatie volgens protocol 
heeft proefgedraaid. 

          

 

5.2 Positie in de pijpleiding  

► Om overmatige slijtage te voorkomen, moet de klep zo ver mogelijk van een pijpbocht of pomp worden 
ingebouwd. Een laminaire stroming ontstaat pas namelijk weer op een afstand van ca. 5 x DN achter een 
dergelijk stromingsbeïnvloedend element. 

 

 

Afbeelding 5-1: positie in de pijpleiding / 1 
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► Om te voorkomen dat de werking door afzettingen negatief wordt beïnvloed, moet de klep niet op een laag 
punt worden ingebouwd. 

 

Afbeelding 5-2: positie in de pijpleiding / 2 

 

 

5.3 Inbouwpositie 

5.3.1 Verloop van de pijpleiding 

De klep kan zowel in een horizontaal als een verticaal lopende pijpleiding worden ingebouwd.  

► Volg bij inbouw in een horizontaal of verticaal lopende pijpleiding de instructies voor oriëntatie van de as! 

 

 

5.3.2 Oriëntatie van de as 

► De klep moet bij voorkeur zo worden ingebouwd dat de as horizontaal staat (horizontale oriëntatie van de as). 

 

 LET OP! 

Een verticale oriëntatie van de as is alleen toegestaan als de klep van een druklager (optie) is 
voorzien. → Hoofdstuk 3.3.2 

Bij afwijking van het inbouwvoorschrift kan niet meer worden gegarandeerd dat de klep storingsvrij 
functioneert. 
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5.3.3 Stromings- en drukrichting 

De pijl op het huis geeft de drukrichting aan. In deze richting wordt doorgaans de aszijde met druk belast! Het 
medium mag in beide richtingen stromen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
                                                                                      

 

                                                                                           1     Drukrichting 

                                   2     Flenzen pijpleiding 

                                   3     Aandrijfas 

                                   4     Klepschijf 

                                   5     Flensbouten 

 

 

 

                                                  Afbeelding 5-3: dwarsdoorsnede vlinderklep 

 

 

 

 

 

5.4  Klep inbouwen en uitbouwen 
 

 WAARSCHUWING! 
Risico van letsel door leidingen die onder druk staan! 

Montagewerkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel worden uitgevoerd. 
Montagefouten kunnen levensgevaarlijke situaties opleveren. 

– Laat alle montagewerkzaamheden door geschoold personeel uitvoeren. 

– Onderbreek elke doorstroming van media in de pijpleiding. 

– Ontlucht de pijpleiding, tap deze af en laat deze zo nodig afkoelen. 

– Zorg ervoor dat de pijpleiding niet weer onder druk kan komen te staan. 

  

► Voordat de klep wordt ingebouwd: Controleer de pijpleiding, de flenzen of draagvlakken bij de laspunten, de 
kleppakking en de afdichtstrip van het huis op verontreiniging en reinig ze zo nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP! 
Materiële schade door ondeskundig omgaan met kleppen met rubberen bekleding! 

Bij beschadiging van de rubberen bekleding is niet meer gegarandeerd dat deze voldoende 
bescherming biedt. 

– Wees uiterst voorzichtig met gereedschap tijdens vervoer en 
montagewerkzaamheden. 

– Vervoer de klep niet en voer er geen montagewerkzaamheden aan uit bij temperaturen 
beneden 0 °C. Bij lage temperaturen is de rubberen bekleding uiterst kwetsbaar voor 
mechanische invloeden. 
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 OPMERKING!  

De klepschijf moet enigszins open staan (toestand bij uitlevering). 

De stand van de klepschijf wordt op het deksel van het drijfwerk aangegeven. 

 

 OPMERKING!  

Bij kleppen met slagbegrenzing is de aanslag af fabriek ingesteld. Deze instelling mag niet 
worden gewijzigd. 

 
► Let op de pijl op het klephuis die de drukrichting aangeeft! De richting van de pijl is gelijk aan de drukrichting. 
     Het medium mag in beide richtingen stromen.  

► Breng de klep in positie met inachtneming van bovenstaande vervoersinstructies → Hoofdstuk 4.4 en de    
     inbouwpositie → Hoofdstuk 5.3. 

 LET OP! 

Bouw de klep alleen tussen evenwijdige pijpleidingflenzen en spanningsloos in. 

 

5.4.1 Kleppen met flens   

1. Breng de klep in positie en fixeer hem (bijv. met hijsmiddelen, schroefklemmen, o.i.d.). 

2. Controleer of de pijpleidingflenzen evenwijdig aan elkaar staan; de schroefboringen moeten met elkaar in 
lijn liggen. 

3. Breng passende flenspakkingen aan; neem de inbouwvoorschriften van de fabrikant in acht. 

4. Breng passende flensbouten (→ Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad) aan, breng ringen - of 

veerringen, indien aanwezig - en moeren aan. Draai de moeren met een steeksleutel kruiselings handvast. 

5. Controleer de uitlijning en corrigeer deze zo nodig. Draai de flensbouten met een momentsleutel 
kruiselings vast. 

6. Sluit de aandrijving aan, indien aanwezig. → Hoofdstuk 5.5 

7. Zet de pijpleiding voorzichtig onder druk om te controleren of de klep correct is ingebouwd. 

De klep is nu bedrijfsklaar.  

 

Uitbouwen 

Ga bij het uitbouwen van de vlinderklep in omgekeerde volgorde te werk. 

 
 

5.4.2 Kleppen met knelkoppeling 

1. Breng de klep in positie en fixeer hem (bijv. met hijsmiddelen, schroefklemmen, o.i.d.).   

2. Controleer of de pijpleidingflenzen evenwijdig aan elkaar staan; de schroefboringen moeten met elkaar in 
lijn liggen. 

3. Breng passende flenspakkingen aan; neem de inbouwvoorschriften van de fabrikant in acht. 

4. Steek tapeinden door de boringen in de pijpflenzen, breng ringen - of veerringen, indien aanwezig - en 
moeren aan. Draai de moeren met een steeksleutel kruiselings handvast. 

5. Controleer de uitlijning en corrigeer deze zo nodig. Draai de moeren met een momentsleutel kruiselings 
vast. 

6. Sluit de aandrijving aan, indien aanwezig. → Hoofdstuk 5.5 

7. Zet de pijpleiding voorzichtig onder druk om te controleren of de klep correct is ingebouwd. 

De klep is nu bedrijfsklaar.  

 

Uitbouwen 

Ga bij het uitbouwen van de vlinderklep in omgekeerde volgorde te werk. 
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5.4.3 Kleppen met lasverbinding 

1. Breng de klep in positie en fixeer hem (bijv. met hijsmiddelen, schroefklemmen, o.i.d.). 

2. Las het huis vast aan de pijpleiding. → Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad 
 
 

 LET OP! 
Materiële schade door te hoge temperaturen! 

Door te hoge temperaturen bij het lassen kan de zetel voor de pakking kromtrekken en 
daardoor de klep gaan lekken. 

– De zetel voor de pakking in het huis moet van buitenaf worden gekoeld. 

Opmerking: Dit geldt niet voor smoorkleppen! 
 

 

3. Sluit de aandrijving aan, indien aanwezig. → Hoofdstuk 5.5 

4. Zet de pijpleiding voorzichtig onder druk om te controleren of de klep correct is ingebouwd. 

De klep is nu bedrijfsklaar.  

 

Uitbouwen 

Een klep met lasverbinding kan alleen zonder beschadiging worden uitgebouwd door hem met een snijbrander 
of via een verspanende bewerking van de pijpleiding te scheiden. Dit stelt speciale eisen aan het personeel en 
om deze reden mag hiervoor alleen geschoold personeel worden ingezet. 

  

5.4.4 Kleppen met verwarmingsmantel (optie) 

Bij grote verschillen in temperatuur tussen omgeving en medium kan een verwarmingsmantel worden gebruikt. 
Er stroomt een verwarmingsmedium door deze mantel. De temperatuur hiervan wordt geregeld, zodat het 
medium constant op de gewenste temperatuur wordt gehouden. 

De verwarmingsmantel moet overeenkomstig de aansluitgegevens op de voorziening van het 
verwarmingsmedium worden aangesloten. 

→ Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad 

 

 

5.5 Aandrijving aansluiten 

5.5.1 Handbediening via handwiel 

 

 

Afbeelding 5-4: vlinderklep met handbediening via handwiel 

 

Bij handbediening via een handwiel hoeven geen speciale maatregelen meer te worden getroffen; na te zijn 
ingebouwd is de klep is direct gebruiksklaar. 
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5.5.2 Elektrisch servomechanisme 

 

 

Afbeelding 5-5: vlinderklep met elektrisch servomechanisme 

 

Af fabriek gemonteerde elektrische servomechanismes zijn altijd gereed voor aansluiting. 

► Voor de aansluiting mag alleen geschoold personeel worden ingezet. 

► Zie voor de aansluiting op de besturingseenheden van de installatie de handleiding van de fabrikant van de   
     aandrijving. Deze is onderdeel van deze handleiding (→ Hoofdstuk 1.1). Let er vooral op dat de aanwezige  
     stroomvoorziening overeenkomt met de specificaties van de aandrijving. 
     → Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad  

► Let erop dat de uitschakeling in de eindstanden ZU (DICHT) en AUF (OPEN) altijd als trajectafhankelijke 
schakeling moet worden uitgevoerd. Een koppelafhankelijke schakeling kan schade of storingen in de werking 
veroorzaken. 

 

 

5.5.3 Pneumatische of hydraulische aandrijving 

 

 

Afbeelding 5-6: vlinderklep met pneumatische aandrijving 

 

Af fabriek gemonteerde pneumatische of hydraulische aandrijvingen zijn altijd gereed voor aansluiting. 

► Voor de aansluiting mag alleen geschoold personeel worden ingezet. 

► Zie voor de aansluiting op de besturingseenheden van de installatie de handleiding van de fabrikant van de  
     aandrijving. Deze is onderdeel van deze handleiding (→ Hoofdstuk 1.1). Let er vooral op dat de aanwezige  
     perslucht- of hydraulische aansluiting overeenkomt met de specificaties van de aandrijving.  
     → Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad 

► Let er vooral op dat de omgevingstemperatuur en de maximale regeldruk binnen de specificaties vallen die  
     staan vermeld in de handleiding van de fabrikant van de aandrijving.  
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► Let er bij het inbouwen van toebehoren, zoals ventielen en eindschakelaars, op dat deze zo worden  
     ingebouwd dat ze worden beschermd tegen water, verontreinigingen en mechanische beschadigingen.  

 

5.6 In bedrijf stellen 

5.6.1 Voorwaarden 

Om de klep voor het arbeidsproces in bedrijf te kunnen stellen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

– De klep moet correct zijn ingebouwd. → Hoofdstuk 5.4  

– De elektrische, perslucht- en hydraulische koppelingen moeten zijn aangesloten. → Hoofdstuk 5.5 

– Er moet zo nodig een gevarenzone zijn afgezet en gemarkeerd. → Hoofdstuk 2.7 

– Er mogen zich geen personen in de gevarenzone bevinden. 
 

5.6.2 Procedure 

► Stel de installatie langzaam in bedrijf overeenkomstig de vastgelegde parameters                                                        
     (→ Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad). Controleer de klep op lekkage, losse koppelingen en  
     aansluitingen, trillingen of andere tekens die erop duiden dat de klep niet naar behoren functioneert.  

 ► Breek de inbedrijfstelling zo nodig af en controleer of de installatiewerkzaamheden naar behoren 
     zijn uitgevoerd.  
 

5.6.3 Druktest 

► Let bij de druktest van de pijpleiding bij omgevingstemperatuur op het volgende:  
     Bij de druktest mag de druk PT die op het typeplaatje staat vermeld (→ Hoofdstuk 3.4 Typeplaatje), niet  
     worden overschreden. 
 

► Zie DIN EN 12266-1 voor de druktest van de pijpleiding bij afwijkende temperaturen. 
 
 

6 Bediening 
 

6.1 Veiligheidsvoorschriften voor bediening 
 

 WAARSCHUWING! 
Risico van letsel door ondeskundige bediening! 

Ondeskundige installatie en inbedrijfstelling kunnen ernstig letsel veroorzaken. 

– Voor inbouw en inbedrijfstelling mag alleen geschoold en door de exploitant 
geautoriseerd personeel worden ingezet. 

– Controleer vóór alle werkzaamheden of de veiligheidsvoorzieningen juist zijn 
geïnstalleerd en naar behoren functioneren. 

– Stel veiligheidsvoorzieningen nooit buiten bedrijf. 

– Houd de werkzone altijd netjes en schoon! Rondslingerende materialen die niet voor 
verwerking bestemd zijn, en voorwerpen en gereedschappen die niet meer nodig zijn, 
kunnen ongevallen veroorzaken. 

  

 
 

 WAARSCHUWING! 
Risico van letsel door bewegende onderdelen! 

Bewegende delen kunnen ernstig letsel veroorzaken. 

– Zet vóór aanvang van werkzaamheden de gevarenzone rondom af en markeer deze 
duidelijk. 

– Er mogen zich geen personen in de gevarenzone bevinden zolang de installatie in 
bedrijf is. 

– Stel veiligheidsvoorzieningen niet buiten bedrijf. 

– Begin werkzaamheden op gevaarlijke punten pas nadat alle draaiende delen van de 
installatie tot stilstand zijn gekomen. 
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 WAARSCHUWING! 
Risico van letsel voor onbevoegden! 

Onbevoegden zijn niet bekend met de gevaren die van de klep uitgaan en kunnen zichzelf 
ernstig letsel toebrengen. 

– Zet de gevarenzone van de installatie zo af dat er geen onbevoegden de zone kunnen 
binnengaan. 

– Houd permanent toezicht op de gevarenzone zolang de installatie in bedrijf is. Let 
erop dat er zich geen personen in de zone bevinden. 

– Houd onbevoegden op afstand. Spreek in geval van twijfel de betreffende personen 
aan en verzoek hen de gevarenzone te verlaten. 

– Onderbreek werkzaamheden aan en met de installatie zolang er zich onbevoegden in 
de gevarenzone bevinden. 

  

 
 

6.2 Klep bedienen 

 OPMERKING! 

De stand van de klepschijf wordt op het deksel van het drijfwerk aangegeven. 

 
   

6.2.1 Handbediening via handwiel 

► De klep wordt gesloten door het handwiel rechtsom te draaien. 

► De klep wordt geopend door het handwiel linksom te draaien. 

 
     

6.2.2 Elektrisch servomechanisme 

► Zie voor de bediening van de klep via een elektrisch servomechanisme de handleiding van de fabrikant van  
     de aandrijving. Deze is onderdeel van deze handleiding (→ Hoofdstuk 1.1). 

 

6.2.3 Pneumatische of hydraulische aandrijving 

►  Zie voor de bediening van de klep via een pneumatische of hydraulische aandrijving de  handleiding van de  
      fabrikant van de aandrijving. Deze is onderdeel van deze handleiding (→ Hoofdstuk 1.1).  

 

 OPMERKING! 

De kleppen maken deel uit van een integrale installatie en worden bij gebruik van elektrische, 
pneumatische of hydraulische aandrijvingen met andere bedrijfsprocessen vaak bestuurd 
vanaf een bedieningspaneel/vanuit een bedieningskamer. De exploitant is voor de 
programmering en integratie verantwoordelijk. 

 

6.3 Stilzetten in noodsituaties 

In gevaarlijke situaties moeten de doorstroming van het medium en de stroomvoorziening zo snel mogelijk 
worden gestopt dan wel uitgeschakeld. 

 

Bij gevaar 

1. Breng de ter plaatse verantwoordelijke persoon op de hoogte. 

2. Hef de druk in de pijpleiding op. 

3. Sluit de klep zo mogelijk. 

4. Zet zo nodig de hoofdschakelaar uit en beveilig deze tegen herinschakeling. 

5. Roep zo nodig een arts en de brandweer op. 

6. Breng gewonden in veiligheid, tref EHBO-maatregelen. 

7. Maak toegangswegen voor reddingsvoertuigen vrij en zet ze af. 
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Na de reddingsmaatregelen 

1. Breng zo nodig de verantwoordelijke instanties op de hoogte. 

2. Belast geschoold personeel met het opheffen van de storing. 

3. Controleer zorgvuldig of de klep in technisch goede staat verkeert voordat deze weer in bedrijf wordt 
gesteld. Let erop dat alle veiligheidsvoorzieningen correct zijn geïnstalleerd en naar behoren functioneren. 

 
 

  

7 Onderhoud 

Kleppen in de door Konrad Armaturentechnik GmbH geleverde uitvoeringen zijn in principe onderhoudsarm. Voor 

de nagenoemde speciale gevallen is onderhoud nodig. 

Bij alle kleppen moet naargelang de inbouwplaats regelmatig 

– de aanwezige verontreiniging worden verwijderd; 

– de laklaag op beschadiging worden gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt; 

– de klep op lekkage worden gecontroleerd. → Hoofdstuk 8 

 

7.1 Lagers smeren 

voor kleppen met vetkamer:   → Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad 

Met het oog op verontreinigde media zijn de lagers voorzien van keerringen en als vetkamer uitgevoerd.      

Deze lagers hebben elk een smeernippel op de halslagers van de aandrijf- en contra-as. Via deze smeernippels 

moeten de vetkamers naargelang de bedrijfsomstandigheden regelmatig (ca. elk half jaar) worden gesmeerd.  

Gebruik vet dat overeenkomstig DIN 51502 is geclassificeerd en viscositeit NLG / klasse 2 heeft. 

 

 

 

Afbeelding 7-1: vetkamer 
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7.2 Stopbus bijstellen 

voor kleppen met stopbuspakking:   → Hoofdstuk 1.1 Technisch informatieblad  

Naargelang de bedrijfsparameters, met name bij media met een hoge temperatuur, worden zo nodig 
stopbuspakkingen toepast om assen af te dichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7-2: stopbus 

 

Stopbussen kunnen bij lekkage worden bijgesteld. De stopbussen zijn af fabriek zo ingesteld en 

voorgespannen (aan beide zijden gelijk) dat ze binnen de bekende bedrijfsparameters lekvrij zijn.  

Naargelang de maatvoering heeft de stopbus een verstelbereik van ca. 4 - 10 mm. De bril mag om deze reden 

maar in geringe mate en aan beide zijden gelijkmatig worden bijgesteld. Het is mogelijk losse ringen toe te 

voegen. 
 

→ Handel bij lekkage als volgt: 

1. Laat de aandrijving in richting AUF (OPEN) en ZU (DICHT) draaien, zodat de as in de stopbusringen 

draait. 

2. Span de stopbus door aan beide zijden de moeren gelijkmatig aan te draaien tot er geen lekkage meer 

optreedt. 

 

7.3 Maatregelen na uitvoering van onderhoud 

Handel na beëindiging van onderhoudswerkzaamheden als volgt voordat de installatie wordt ingeschakeld: 

1. Controleer of alle eerder losgedraaide schroefverbindingen vastzitten. 

2. Controleer of alle eerder verwijderde beschermingen, platen en deksels weer correct zijn gemonteerd. 

3. Let erop dat alle gebruikte gereedschappen, materialen en overige uitrusting uit de werkzone zijn 
verwijderd. 

4. Reinig de werkzone en verwijder eventueel vrijgekomen stoffen zoals bijv. vloeistoffen, 
verwerkingsmateriaal en dergelijke. 

5. Let erop dat alle veiligheidsvoorzieningen van de installatie naar behoren functioneren. 

 

 

1 Moer 

2 Schotelveer  

3 Stopbusbril  

4 Tapeind 

5 Pakkingringen 
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8 Storingen 
 

 
   

 WAARSCHUWING! 
Risico van letsel door ondeskundig opheffen van storingen! 

Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden bij het opheffen van storingen kunnen ernstig letsel 
veroorzaken. 

– Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door geschoold en door de exploitant 
geautoriseerd personeel worden uitgevoerd. 

– Tijdens alle werkzaamheden moet de installatie tot stilstand zijn gekomen. 

– Hef de druk in de pijpleiding op. 

– Schakel vóór aanvang van alle werkzaamheden de stroomvoorziening uit en beveilig de 
klep tegen herinschakeling. 

– Zorg vóór aanvang van werkzaamheden voor voldoende ruimte voor montage. 

– Houd de werkzone altijd netjes en schoon! Rondslingerende voorwerpen, onderdelen, 
werkstukken en gereedschappen en reinigingsapparatuur kunnen ongevallen 
veroorzaken. 

– Let er bij vervanging van onderdelen op dat de vervangende onderdelen correct worden 
gemonteerd. Bouw alle bevestigingselementen correct in. Houd het voorgeschreven 
aanhaalmoment voor bouten en moeren aan. 

– Controleer voordat de installatie weer in bedrijf wordt gesteld of de 
veiligheidsvoorzieningen juist zijn geïnstalleerd en naar behoren functioneren. 

– Let erop dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden voordat de installatie 
weer wordt ingeschakeld. 

     

 

              

 WAARSCHUWING! 
Risico van letsel door reserveonderdelen van minderwaardige kwaliteit! 

Reserveonderdelen van minderwaardige kwaliteit kunnen de veiligheid in gevaar brengen en 
schade en storingen en zelfs volledige uitval veroorzaken. 

– Gebruik altijd alleen originele reserveonderdelen! 

 

 

 

8.1 Hoe te handelen bij storingen 

1. Breng bij storingen die een direct gevaar voor personen of zaken vormen, onmiddellijk met een 
noodstopknop de gehele pijpleidinginstallatie tot stilstand. 

2. Schakel de gehele stroomvoorziening uit en beveilig deze tegen herinschakeling. 

3. Breng de ter plaatse verantwoordelijke persoon op de hoogte. 

4. Laat naargelang de storing de oorzaak door geschoold en geautoriseerd personeel vaststellen en 
opheffen. 
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8.2 Storingen opheffen 

 OPMERKING! 

Vlinder- en smoorkleppen in de door ons geleverde uitvoeringen zijn in principe 
onderhoudsarm. Mochten er storingen optreden die niet aan de hand van de hier beschreven 
maatregelen kunnen worden opgeheven, neem dan contact op met de fabrikant om de nodige 
maatregelen onderling af te stemmen. 

 

                         Konrad Armaturentechnik GmbH 
                         Seilfahrt 67 
                         44809 Bochum 
                         DUITSLAND 
 
                         Tel.:   +49 234 52635 
                         Fax:   +49 234 52660 
 
                         E-mail: info@konrad-armaturen.de 
                         Internet: www.konrad-armaturen.de 

 

► Belast met het opheffen van storingen alleen personen die uitgebreid door de fabrikant zijn geïnstrueerd op 
het gebied van constructie en werking van de installatie, die voor de vereiste taken geschoold zijn en door 
de exploitant geautoriseerd zijn overeenkomstig de specificaties in deze handleiding. 

  

 

8.2.1 Storingstabel 

Type 

klep 

Storing Mogelijke oorzaak Maatregel 

A Lekkage bij klepschijf Ongerechtigheden in circuit Klep meermaals openen en sluiten, bij 
voorkeur bij stromend medium 

  Klep niet geheel gesloten Handwiel rechtsom draaien 

Bij elektrisch servomechanisme: koppel en 
slag controleren 

Bij pneumatisch, hydraulisch of elektrisch 
servomechanisme: werking aandrijving 
controleren 

  Pakking of pakkingzetel 
beschadigd 

Reparatie door fabrikant 

A, D Lekkage bij assen Afdichtingselementen door 
overbelasting of veroudering 
versleten 

Voor kleppen met stopbuspakkingen: 

stopbuspakking bijstellen (→ Hoofdstuk 7.2) 

Zo nodig reparatie door fabrikant 

A, D Klepschijf laat zich 
niet bewegen 

Aandrijving defect Contact opnemen met fabrikant klep 

A 

 

 

Klepschijf laat zich 
niet openen 

Klep vast in zitting door te 
veel kracht bij sluiten 

Klep uitbouwen en klepschijf mechanisch uit 
zitting losmaken, instelling van 
smoorventiel/aandrijving controleren 
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  Handwiel met beleid verdraaien. Niet 
ontoelaatbaar veel kracht uitoefenen 

Bij elektrisch servomechanisme: koppel en 
slag controleren 

Bij pneumatisch, hydraulisch of elektrisch 

servomechanisme: werking aandrijving 

controleren 

 

 

 Klepschijf door 
ongerechtigheden vast in 
zitting 

Klep uitbouwen en klepschijf mechanisch uit 

zitting losmaken; ongerechtigheden 

verwijderen 

 Klepschijf laat zich 

niet sluiten 
Ongerechtigheden in circuit Klep meermaals openen en sluiten, bij 

voorkeur bij stromend medium 

 

 

Herinbedrijfstelling na storing 

Nadat de fout of storing is opgeheven: 

1. Reset de noodstopknoppen. 

2. Bevestig de foutmelding of storing bij de besturing. 

3. Let erop dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden. 

4. Stel de installatie in bedrijf overeenkomstig de instructies in het hoofdstuk “Bediening”. 

 

 

9 Afvoeren 

 LET OP! 
Milieuschade door onjuist afvoeren van gevaarlijke stoffen! 

Onjuist of onzorgvuldig omgaan met gevaarlijke stoffen kan ernstige milieuvervuiling veroorzaken. 

– Voer alle gevaarlijke stoffen altijd af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften; 
schakel zo nodig een professioneel bedrijf in. 

 

Nadat kleppen zijn uitgebouwd, moeten ze worden gerecycled. Op basis van de gebruikte materialen is dit voor 
bijna 100 % mogelijk. 

De afgewerkte hulpstoffen die tijdens de levensduur van de installatie vrijkomen, moeten worden afgevoerd in 
overeenstemming met de geldende plaatselijke milieuvoorschriften. 

 
    rt
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            Uit traditie en overtuiging. 
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